Aos irmãos aniversariantes, desejamos as bênçãos de Deus
sobre suas vidas!
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Urias Costa Martins
Adriana da Silva Azevedo
Maria Eduarda Dias Ferreira
João Vitor Vidal Barroso Rodrigues
Josias de Freitas Dias
Davi Rodrigues Fernandes
Thiago Bitencourt Calheiros
Gabriele Lopes da Silva
Arlete de Souza Paulo de Almeida
Lourdes Carvalho

“Eu te louvarei, porque de um modo assombroso, e tão
maravilhoso fui feito; maravilhosas são as tuas obras, e a
minha alma o sabe muito bem.”
Salmos 139:14

Avisos
Neste mês, destacamos a importância:

⚫

Da participação nas atividades referentes à campanha de missões;

⚫

Reunião de Obreiros no dia 05/07;

⚫

Culto de ação de graças da 3ª idade 07/07;

⚫

Beneficência e Sessão Ordinária 08/07;

⚫

Semana de oração de 16 à 20/07

⚫

Congresso de Música nos dias 21 e 22/07;

1ª Igreja Batista em Aldeia da Prata
Boletim informativo - Julho de 2018 -

“Já estou crucificado com Cristo; e
vivo, não mais eu, mas Cristo vive
em mim; e a vida que agora vivo na
carne, vivo-a pela fé do Filho de
Deus, o qual me amou, e se
entregou a si mesmo por mim.”
Gálatas 2:20

ALEGRIA EM SERVIR AO SENHOR.
“... Aqui está a serva do Senhor; que se cumpra em mim conforme a tua
palavra.” Lc. 1:38
Há dois mil anos em Israel, entre os judeus, acontecia o primeiro
natal. Uma jovem solteira grávida se arriscava ao desastre a menos que o
pai da criança aceitasse casar-se com ela. Se o pai da jovem a rechaçasse,
a tal moça poderia ver-se forçada a mendigar ou a prostituir-se a fim de
sobreviver, caso não fosse apedrejada, fora isso, havia a possibilidade de
que ficasse sozinha para toda a vida na melhor das hipóteses.
Maria, com sua história de estar grávida por obra do Espírito Santo,
arriscava-se também a que a considerassem demente. Contudo, e apesar
dos possíveis riscos, Maria diz: "Faça-se comigo conforme a tua
palavra".
Quando Maria afirmou isso, certamente não imaginava a
tremenda bênção que receberia. Só sabia que Deus lhe pedia que lhe
servisse, e estava desejosa de fazê-lo.
Não espere ver o que a bênção do Senhor trará a você antes de lhe
oferecer sua vida. Ofereça-se de boa vontade para fazer a obra do
Senhor, dedique-se com alegria, permita que o Espírito Santo transforme
a sua vida lhe trazendo um renovo, mesmo que o resultado de fazê-lo
possa lhe parecer desastroso. Agindo assim você poderá fruir em sua
vida “as ricas bênçãos divinais, primícias do povir”.

